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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
za několik dní nám skončí první pololetí roku 2018, ale na druhou stranu začne v naší obci stavební činnost.
V období od 2. července do poloviny prosince je naplánováno zahájení stavebních prací na objektu Domu
služeb, kdy dojde k výměně zbývajících (starých) oken a dveří, provede se zateplení celé budovy vč. střechy a
sklepních prostor a rovněž se demontuje bezbariérová rampa v zadní části Domu služeb a nahradí ji zcela nová
rampa. Ty největší a nejnáročnější práce však skončí daleko dříve – předpoklad je konec října. Samozřejmě nám
může s harmonogramem „zamávat“ počasí, avšak dle orientačního plánu by se měly stavební práce řídit. Před
vstupem do prodejny potravin či pošty bude orientační harmonogram stavby zveřejněn, takže si můžete sami
přizpůsobit návštěvu Domu služeb. Tento harmonogram bude zveřejněn i na internetových stránkách obce
Rohov. V žádném případě nedojde k úplnému uzavření Domu služeb, jen se částečně a krátkodobě (předpoklad)
omezí provoz jednotlivých provozoven. Samozřejmě bude zapotřebí součinnost všech návštěvníků Domu
služeb, kdy se bude muset dodržet opatrnost a bezpečnost v bezprostřední blízkosti budovy. Za spolupráci a
pochopení vám předem děkuji.
V prázdninovém období se také zahájí práce na opravě místní komunikace na ul. Krátká (směrem
k technickému/sběrnému dvoru) a na chodnících a zpevněných plochách na ul. Na Kopci. Zde ještě přesný
harmonogram stavebních prací schválen není. Jakmile bude k dispozici, budeme Vás s předstihem informovat.
Na realizaci akce „Oprava místní komunikace – ul. Krátká v obci Rohov“ byla zastupitelstvem obce schválena
firma Silnice Morava s.r.o. Krnov, jakožto firma s nejlepší cenovou nabídkou. Na ostatní projekty již
realizátorské firmy byly vybrány, takže se může začít.
V minulých vydáních Rohovského zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti pronájmu v rodinném domě
č.p. 25 na ulici Hlavní (vedle kaple sv. Petra a Pavla). Nabídka stále platí (jde stále o nezávazný stav), proto se
na vás opět obracím s touto nabídkou. V opačném případě budeme hledat zájemce i mimo naši obec a to formou
vyhlášeného „záměru obce“, který bude zveřejněn na úřední desce obce.
Na jiném místě zpravodaje se dočtete o aktuálních cenách stavebního materiálu (drobný prodej). Bude-li mít
kdokoliv z Vás o tento materiál zájem, s předstihem kontaktujte mě nebo náš úřad. Ukládání stavební suti
v technickém dvoře obce je stále pozastaveno, avšak jakmile se uvolní místo pro manipulaci, bude „odběr“
stavební suti obnoven.
Ze společenského dění :
23. května se v sále Obecního domu uskutečnilo vystoupení dětí místní mateřské školy, uspořádané k oslavě
Dne matek. Věřím, že se Vám všem, kteří se na vystoupení „Trio na akordeon“ a pohádku „Červená karkulka“
dostavili, líbilo. Děkuji dětem a učitelkám MŠ Rohov za přípravu a samotné vystoupení, diváckému obecenstvu
za podporu svou účastí na této akci.
V neděli 3. června se na fotbalovém hřišti TJ Spartak odehrál další ročník Memoriálu Huberta Hluchníka
v požárním sportu mužů a žen. Patnáctka družstev soutěžila ve dvou kolech o pohárové a finanční ceny.
Zvítězili ti nejlepší, koneckonců jak jinak….Více informací v příspěvku SDH Rohov. Akce se uskutečnila za
_____________________________________________________________________________________
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finanční podpory obce Rohov. Sedmnáctý červen byl prozměnu ve znamení tradičního setkání rohovských
seniorů. Nedělní odpoledne patřilo seniorům a seniorkám, kteří i přes horké počasí dorazili na „Kučakovec“,
kde na ně čekalo vystoupení žáků ZŠ Sudice, Bolatické seniorky a dechovka Rohovanka. Příjemnou atmosféru
obohatily výborné koláče a listové pečivo s dobrou kávou. Věřím, že se akce líbila všem návštěvníkům. Chci
moc poděkovat zaměstnancům obce za přípravu areálu, za pomoc při organizaci akce, žákům ZŠ Sudice pod
vedením Pavly Němcové za krásné vystoupení, Bolatickým seniorkám i Rohovance a za veškerou pomoc.
Děkuji rovněž všem seniorům, kteří se Setkání seniorů zúčastnili.
Poslední řádky úvodního slova červnového zpravodaje bych také věnoval dětem a žákům mateřské a základní
školy. Za pár dnů začínají letní prázdniny. Předcházel tomu školní rok 2017/2018. Určitě to byl pro mnohé
úspěšný školní rok. Pro žáky
1 – 8 třídy rok „klasický“,
pro „deváťáky“ rok poslední
v základní škole.
Přeji všem žákům, kteří
úspěšně ukončili základní
vzdělávání na ZŠ Sudice,
aby to následné studium na
jakékoliv střední škole bylo
rovněž úspěšné. Aby holky
a kluci dělali čest svým
rodičů, škole, obcí/obcím.
Všem ostatním, včetně dětí
naší mateřské školy, přeji
krásné prázdniny, které
stráví třeba i v naší obci.
Využít
k tomu
mohou
fotbalové hřiště, asfaltové
hřiště na „Kučakovci“,
dětské hřiště na ul. Hlavní a
Slezská nebo také IN-LINE
dráhu v areálu Centra
volnočasových aktivit „Na
skládce“.
Přeji všem krásné prázdniny
(a bez úrazů) !!
Vám, vážení spoluobčané,
přeji rovněž krásné dny
a v nastávajícím dovolenkovém období bezstarostnou
cestu tam i zpět, pokud se
vydáte na daleké cesty.
Mnoho radosti ze života !!

Daniel P r o c h á z k a ,
starosta

_____________________________________________________________________________________
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Informace o jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohov
Ve dnech 28. června a 3. července 2018 se v zasedací místnosti OÚ Rohov uskuteční projednání
umístění pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy, která byla zahájena v roce 2015.
Pozemková úprava se dotýká pozemků, které jsou mimo zastavěné území obce. V uvedených dnech dojde
k prvotnímu jednání s dotčenými vlastníky. Každý vlastník obdrží pozvánku se soupisem pozemků a
s přehlednou situací. Pokud se nebudete moci jednání zúčastnit, je možno se zhotovitelem akce domluvit
náhradní termín. Kontakty jsou uvedeny v pozvánce.

______________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 9. července 2018 !
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 11.7. a 15.8.2018 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
___________________________________________________________________________________

Naše obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, obec Rohov ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. přispěla také v roce
2017 ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalentu : 24,051 tun
Úspora energie : 643 604 MJ
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci._______________________________
________________________________________________________________________________

Žádost občanům
V souvislosti s novelou platných vodohospodářských zákonů (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích v platném znění, zákon č. 254/2001 Sb. „o vodách“ v platném znění, zákon č. 20/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 239/2000 Sb., zákon č. 150/2010 Sb. a další vodoprávní zákonná
ustanovení) se stále zpřísňují požadavky na kvalitu vody, vypouštěnou z výustí z obecních kanalizací do vod
povrchových případně podzemních. Upozorňujeme občany, že kontrolou, prováděnou Zdravotním ústavem
Ostrava odběrem vzorků vody, ze současných kanalizačních výpustí odtéká velice znečištěná voda, při
kontrole hrozí obci značné finanční postihy ! Žádáme proto o řádné provozování žump, septiků, případně
domovních čističek odpadních vod a vývoz veškerých akumulačních jímek k tomu oprávněnou firmou. Naše
kanalizace slouží k odtoku pouze srážkových, drenážních vod, nelze do ní vypouštět jakékoliv produkované
znečištění z domácností a nemovitostí.
___________________________________________________________________________________
Nález francouzské hole
V areálu Kučakovec byla nalezena francouzská hůl šedé barvy. Majitel ať si ji vyzvedne na obecním úřadě !
____________________________________________________________________________________

Ceník zbytkového stavebního materiálu:
Struska ocelárenská frakce 0/8 : 321,- Kč/t
Kámen lomový frakce 16-32 :
Štěrk potěrový : 405,- Kč/t
Písek :
Doprava obecním traktorem : 360,- Kč/motohodina

405,- Kč/t
417,- Kč/t

_________________________________________________________________________________
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V obci se počtvrté uskutečnila slavnost Božího Těla

V sobotu 2. června 2018 se v obci Rohov uskutečnila
slavnost Těla a Krve Páně, lidově nazývaná Boží Tělo,
konaná v padesátý den po neděli Velikonoční (latinský
název Letnic je Pentecostec, tedy padesátý den velikonoční
slavnosti), která je věřícími považovaná za velký církevní
svátek.
Mše svatá proběhla v obecní kapli sv. Petra a Pavla, po ní
se vydal průvod věřících obcí ulicí Slezskou se čtyřmi
zastaveními u krásně nazdobených oltářů …

Zastavení č. 1, ul. Slezská 58

Zastavení č. 2, ul. Slezská 68

Zastavení č. 4, ul. Slezská 82
Zastavení č. 3, ul. Luční 79
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Rohov:

dne :

10. 07. 2018

od : 08:00 hod

do : 17:00 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Přerušení
dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
ČEZ Distribuce, a. s.

__________________________________________________________________________________
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Upozorňujeme občany na změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. 7. 2018 !!!
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým
čipem ! Více informací naleznete na webové stránce obce www.rohov.cz, aktuality.
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně
vycestovat do zahraničí ! Více informací naleznete na webové stránce obce www.rohov.cz, aktuality.
Od 1. července 2018 dochází také k novinkám ve vyřizování řidičských průkazů !!!
Nově si totiž řidičský průkaz vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna
dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Řekneme si ale
i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
•
•
•

Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností
Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

Více informací naleznete na webové stránce obce www.rohov.cz, aktuality.
Městský úřad v Kravařích, odbor dopravy upozorňuje občany, že úřední hodiny agendy registru řidičů
v budově Tyršova 5, Kravaře budou z technických důvodů dne 28. 6. 2018 pouze od 07:00 do 12:00 hodin a dne
29. 6. 2018 bude agenda celý den mimo provoz. Činnost ostatních agend nebude omezena.___________

__________________________________________________________________________________
2. výzva kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
Žádosti o kotlíkovou dotaci stále přijímá Krajský úřad Moravskoslezského kraje (do čísla 10.000), ale již se
schvaluje pouze do zásobníku projektu. Tzn., že pokud se v rámci výzvy uvolní prostředky (nerealizované
projekty, úspory), případně dojde k navýšení prostředků ze strany Ministerstva životního prostředí, budou tyto
žádosti uspokojeny. Aktuální stav přijatých žádostí i informace k vyčerpání alokace (pro případné využití) je
uvedena zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/.
__________________________________________________________________________________
V sobotu 9. června 2018 se uskutečnil Půlmaratón Kietrz – Rohov. Lépe řečeno tréninkový běh.
Jistě si každý z Vás pamatuje tento mezinárodní běžecký závod, který se poprvé běžel v roce 2007. Od toho
roku se běželo každoročně a trvalo to 8 let. Osm ročníků, které byly rok od roku lepší. Ať už se to týkalo
organizace, počtu běžců, mezinárodního
obsazení či následných ocenění pro tento běh.
Dle neoficiálních informací se v letošním roce
tento běh vůbec nepoběží. Poslední roky se
běželo pod jiným názvem a jinou trasou v okolí města Kietrz a sousedních obcí.
Příznivci běhu (jde o členy sportovního klubu
Gryf Kietrz) se proto rozhodli připomenout si
Půlmaratón tréninkovým – vzpomínkovým
během. Snímek zachycuje běžce na desátém
kilometru, kde byl prémiový bod starosty
obce Rohov.
Věřím, že se někdy Půlmaratón Kietrz –
Rohov zase zorganizuje.
Daniel Procházka, starosta
_____________________________________

ČIŠTĚNÍ AUT interiérů a exteriérů, AUTOSERVIS Petr Pospěch, Rohov Na Kopci 159, tel.: 775 425 056

_____________________________________________________________________________________
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Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 17. června 2018 „Letní setkání seniorů u dechovky“. Akce se uskutečnila
v areálu Kučakovec. V doprovodném programu vystoupily děti ze ZŠ Sudice, poté pobavily seniory svým
vystoupením seniorky z Bolatic. O hudební doprovod se tradičně postarala Rohovanka. Pohoštění ve formě
koláčů, listového pečiva a kávy bylo zajištěno.
Setkání se vydařilo, věříme, že se přítomní pobavili ve společnosti svých vrstevníků. Škoda jen, že se těchto
setkání zúčastňuje stále menší počet rohovských seniorů…..

Společenská kronika –
měsíc květen 2018
Jubilanti – 50 let
60 let
65 let
70 let
80 let

1 občan
1 občanka
1 občanka
1 občanka
1 občanka

________________________________________

Kdo má zájem jet autobusem, ať se přihlásí u paní
Pavly Němcové ze Sudic, která Vám podá také
bližší informace !!!

__________________________________________________________________________________
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Soutěž
obcí
Moravskoslezského
kraje v třídění odpadů
Opět byla vyhodnocena města a obce s nejlepší
výtěžností sběru odpadů v roce 2017 v rámci soutěže
„O keramickou popelnici“.
Obec Rohov se umístila v kategorii
do 2.500 obyvatel na 165. místě !

Největším úskalím obce Rohov je papír a vysoký
směsný komunální odpad.
Celková výtěžnost obce Rohov je 37,3 kg/ob/rok,
z toho:
Papír
3,5 kg/obyvatel/rok
Plast
17,2 kg/obyvatel/rok
Sklo
16,3 kg/obyvatel/rok
Nápojový karton
0,3 kg/obyvatel/rok
Kov
1,3 kg/obyvatel/rok
Směsný komunální odpad 308,4 kg/obyvatel/rok
Průměr v Moravskoslezském kraji je
47,3 kg/ob/rok.
___________________________________________________________________________________
Okénko z historie …..
Čerpáno
kroniky

z obecní

Dne 24. června 1947
podniklo 20 žáků
z obce Rohov (7
z obecní
a
13
z měšťanky) zájezd
do Prahy na pozvání
kmotrů školy.
Přijetí v Praze bylo
velmi
srdečné
a
kmotři se vynasnažili
ze všech sil, aby se
dětem
v našem
hlavním městě líbilo.
Během osmidenního
pobytu shlédly děti
zajímavosti Prahy a
podnikly výlet na
Karlštejn…
Poznáte je ??? ☺.

___________________________________________________________________________________
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Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje Sdružení obcí Hlučínska
s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu
probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných snímků
byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro česko-polský kalendář na
rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají postupně fotografické workshopy, v rámci
kterých účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní
workshop proběhl ve dnech 28. - 29. 4. v Rohově (viz. foto níže), následovaly jednodenní workshopy 19. 5.
v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim prezentovány na pěti čtrnáctidenních
výstavách. V září budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na
polské území, a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby
ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední prezentace snímků proběhne v prosinci
v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům fotografických
workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a
výstav.

Lenka Osmančíková, manažerka Sdružení obcí Hlučínska

_________
__________________________________________________________________________________
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SDH Rohov informuje
V neděli 3.6. 2018 proběhla na našem hřišti hasičská soutěž Memoriál Huberta Hluchníka.
Počasí ze začátku nevypadalo vůbec dobře, ale těsně před zahájením soutěže se umoudřilo a udělalo se krásně.
Dorazilo kolem 15 týmů a každý z nich chtěl vyhrát jeden z našich pohárů.
Nicméně bez poražených není vítěze a nakonec na prvním místě skončilo družstvo z Bělé, které si domů
odneslo jednak pohár za první místo, ale taky náš obrovský putovní pohár, který za rok zase vrátí.
Naše družstvo kluků z Rohova skončilo na 6. místě.
Zaběhlo si dokonce i druhé "starší" mužstvo z
Rohova, kteří skončili hned za nimi na chvályhodném
7. místě.
Bohužel se letos soutěž neobešla bez zranění. Jedna z
holek si při běhu s rozdělovačem přihodila otřes
mozku a musela ji odvézt sanitka, nicméně slečna je
již v pořádku a prý příště přijede zase.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a příjemnou
atmosféru a těšíme se zase příště.
SDH Rohov Sport Team, Jiří Lasák
_________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti žáků Spartak Rohov
V úterý 5.6. jsme odehráli poslední mistrovské utkání starší přípravky tzv. Kategorie U11. Náš tým Spartak
Rohov B obsadil konečné první místo, když za celou sezónu ztratil pouhé 2 body za remízu na hřišti
v Bolaticích.
Jen malinko hůř si vedl ve skupině náš tým Spartak Rohov A, který obsadil druhé místo v tabulce. Podle nás
trenérů to byla velmi povedená sezóna, protože si každý týden každý hráč aspoň jednou zahrál. (Samozřejmě
účast v zápase je podmíněno účastí na tréninku) Takže každý podle zásluh.
V sobotu 9.6. jsme hráli na již 9. ročníku „O pohár starosty obce Hněvošice“. Velmi dobře obsazeného turnaje
se zúčastnilo 12 českých a polských týmů. Při naší třetí účasti se nám konečně podařilo turnaj vyhrát. Za
velkého vedra jsme po celý turnaj podávali vynikající výkony a na svoji stranu jsme si naklonili i fanoušky
z Velkých Hoštic, Štěpánkovic, Kobeřic a Opavy, kteří nás ve finálovém zápase bouřlivě povzbuzovali. Jedinou
kaňkou je, že jsme vyhráli tak velký pohár, který se nevejde do naší vitríny s poháry.
Náš tým Spartak Rohov byl nominován za Okresní fotbalový svaz Opava jako nejlepší tým Opavska na finálový
turnaj Moravskoslezského kraje. Turnaje se zúčastní nejlepší týmy okresů Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek,
Nový Jičín, Ostrava a Opava. Doufáme, že
tam nebudeme jen do počtu a budeme
důstojnými soupeři. Ale i tak je to velká
pocta a ocenění naší poctivé práce.
1 Rohov "B"
18 17 1 0 180:75 52
2 Rohov "A"
18 15 0 3 188:67 45
3 Bolatice
18 14 1 3 213:77 43
4 Kobeřice
18 10 0 8 120:101 30
5 Strahovice 18 7 2 9 117:131 23
6 Hněvošice 18 7 1 10 88:140 22
7 Oldřišov
18 7 0 11 110:163 21
8 Štěpánkovice 18 4 2 12 97:161 14
9 Chuchelná 18 3 1 14 79:168 10
10 Služovice 18 1 2 15 70:179 5
Martin Halfar
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Maminkám k svátku.
Maminkám patří nejen náš obdiv, ale také druhá květnová neděle, kdy se slaví Den matek. Ani letos děti
mateřské a základní školy nezahálely a úterý 15. května 2018 proměnily v oslavu jejich svátku. Přítomné
maminky obdarovaly více než půlhodinovým vystoupením, v jehož průběhu zazněly písničky a básničky o
maminkách, hra na flétnu, na své si přišli vyznavači tanečních vystoupení a nechyběly ani vtipné scénky.
K vidění byla také přehlídka účesů, při které se nejedné mamince zaleskla slza hrdosti v očích. O trendy dívčí a
chlapecké účesy se postarala šikovná kadeřnice, paní Monika Macová, které moc děkujeme. Odměnou nám byla
hojná účast maminek, babiček a ostatních diváků a věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení
a připraveného dárečku, maminky potěšila. Za připravená vystoupení patří dětem velká pochvala.
McDonalds Cup 1. Kategorie …… Historický úspěch zopakován
Kategorie - mladší žáci (rok nar. 2011 – 2008)
Okrskové kolo v Kobeřicích Začátek turnaje této věkové kategorie probíhal ve středu 2. 5. 2018 na fotbalovém
hřišti v Kobeřicích. Mělo zde být 8 týmů, bohužel nakonec přijeli pouze čtyři a to: Dolní Benešov, Kravaře,
Oldřišov a ZŠ Sudice. V tomto kole Mcdonalds cupu jsme nenašli žádného přemožitele a jednoznačně se nám
podařilo postoupit do okresního finále, které se konalo v Opavě.
Okresní finále Opava, 18. 5. 2018 Okresní finále tohoto turnaje probíhalo na hřišti TJ Slavia Opava.Ve finále
nás čekala mužstva hlavně z opavských škol a to: ZŠ Englišova, ZŠ Kylešovice, E. Beneše a Stěbořice. Hrálo se
systémem každý s každým 2 X 12 minut a vítěz postupoval přímo do závěrečného KRAJSKÉHO FINÁLE
DO OSTRAVY - PORUBY. Ani v tomto finále jsme nenašli žádného přemožitele a jednoznačně, bez jediného
ztraceného bodu, jsme postoupili do krajského finále.
Krajské finále Ostrava, 22. 5. 2018 Finále celé této soutěže probíhalo na ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě za
účasti těchto týmů: ZŠ Komenského Bílovec, ZŠ a MŠ Stará Ves n/O, ZŠ Mládí Orlová, Nový Jičín, Sudice a
ZŠ Klegova (Vítkovice). Zde jsme byli rozděleni na dvě skupiny a první dva týmy postoupily do semifinále.
Hrálo se systémem 5 + 1 a to na 2 x 12 minut. Ve skupině jsme narazili na týmy z Bílovce a Staré Vsi. Oba
zápasy se nám podařilo vyhrát a postoupili jsme z prvního místa do semifinále. V semifinále jsme narazili na ZŠ
z Orlové. O vítězi tohoto zápasu bylo rozhodnuto už v prvních 4 minutách, kdy jsme vedli 4:0. Nakonec se nám
podařilo přidat ještě pár gólů a vyhrát 11:0. Ve finále jsme narazili na stejného soupeře jako loni a to ZŠ
Klegova. Průběh zápasu odpovídal tomu jako minulý rok, akorát letos se nám povedlo přidat nějaký gól do
jejich sítě. Soupeř byl lepší a nakonec zcela zaslouženě obhájil titul krajského šampióna tohoto turnaje. Žákům
patří obrovská pochvala a dík, že tak skvěle reprezentovali naši školu a dokázali zase zopakovat něco
neuvěřitelného jako minulý rok. Dík patří taky Spartaku Rohov, který chlapce skvěle připravuje a obci Rohov za
půjčení obecního automobilu.
NEJLEPŠÍM STŘELCEM TURNAJE SE STAL ANTONÍN HALFAR
Naší školu reprezentovali tito žáci: Michal Mrva, Antonín Halfar, Mikuláš Prasek, Josef Halfar, Vítek Halfar,
Dominik Nevřela, Dominik Pavlovič, Matěj Švan a Prokop Ševčík

Okresní finále v Opavě

Krajské finále v Ostravě

_____________________________________________________________________________________
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Řecké olympijské hry s Asterixem a Obelixem
V sobotu 2. června v Sudicích proběhl dětský den. Malí i velcí diváci mohli zhlédnout vystoupení školní
družiny a mateřské školky, které si děti pro ně připravily. Hlavním programem ale byly hry pro malé
olympioniky – střelba z luku, chůze na chůdách, překážková dráha a mnoho dalšího. Sportovci, kteří
absolvovali všechny disciplíny, byli odměněni sladkou odměnou, medailí, diplomem a focení na stupni vítězů.
Pro děti byla také připravena dětská tombola, velkému zájmu se těšil vodní fotbal, zorbing koule, trampolína a
malé bazénky pro nejmenší. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne.

Olympiáda školních družin v Chuchelné
5. června jeli vybraní žáci reprezentovat naši školu na
„Olympiádu školních družin“, která se konala na Základní
škole v Chuchelné. O celkové vítězství bojovalo 6 družin.
Vybrané disciplíny: skok do dálky, přeskoky přes překážky,
běh na 50m, plížení, hod diskem na cíl a štafeta. Naše
družstvo si vedlo znamenitě, vydalo se ze všech sil a moc si
přálo zvítězit.
Po sečtení všech bodů získali „naši olympionici“ nádherné
druhé místo!
Gratuluji a přeji, ať se nám dále daří obsazovat nádherné
stupně vítězů!!!
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV
„VŠEM PRO RADOST“___________________________
Ve středu 23.5.2018 jsme se sešli v sále Obecního domu v Rohově u příležitosti svátku Dne matek.
Rodiče našich dětí ví, že náš letošní ŠVP nese název „Bublinky“, kdy jsme každý měsíc oslavili
nějaký netradiční svátek – např: svátek barev, tance, pohlednice apod.
Všichni máme rádi svátky a s chutí je slavíme. Hlavně ty osobní a rodinné, jako jsou jmeniny, narozeniny.
Svátků je v kalendáři opravdu hodně. Některé se připomínají jen větvičkou, jiné znamenají volný den a mnohé
svátky jako např. Vánoce, Velikonoce, 1. máj jsou dokonce světové.
S dětmi jsme si na tento den připravili pásmo, ve kterém jsme si připomněli některé svátky, pranostiky či
události, které slavíme ať více, či méně během roku a nazvali jsme jej „VŠEM PRO RADOST“.
Další částí našeho programu bylo vystoupení dětí z Vřesiny, které nám přišly zahrát pohádku
„O červené Karkulce" a žákyně z Lidové školy Hlučín, pod vedením paní učitelky Dvořákové předvedly své
dovednosti při hře na akordeon. Všechny děti dostaly za velkou snahu odměnu v podobě marcipánového
srdíčka, které pro ně připravila p. Riemlová.
Děkujeme všem rodičům a veřejnosti za účast, pracovníkům OÚ za pomoc při přípravě akce. MŠ Rohov

______________________________________________________________________________________________
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